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ATA Nº27 
------Ata da reunião da sessão ordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 28 de 

dezembro de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 

no salão nobre dos paços do concelho, reuniu a assembleia municipal de Vagos, em sessão ordinária, 

sob a presidência do senhor Carlos Manuel Simões das Neves, secretariado pelos senhores Manuel 

Marcelino Manangão e Maria da Graça Matias Gadelho, com a seguinte agenda de trabalhos: ------------ 

------A – Apreciação e votação de atas de reuniões anteriores; ---------------------------------------------------- 

------B – Expediente, anúncios e informações prestadas pela Mesa; -------------------------------------------- 

------C – Justificação de faltas; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------D – Período de “antes da ordem de trabalhos”; ------------------------------------------------------------------ 

------E – Período da “ordem de trabalhos”: ------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO UM: INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NOS TERMOS DA 

ALÍNEA e), DO Nº1, DO ARTIGO 53º, DA LEI 169/99, DE 18 DE SETEMBRO; --------------------------------- 

------ PONTO DOIS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE ORÇAMENTO E PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013 – APROVAÇÃO; ---------------------------------------------------------- 

------ PONTO TRÊS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2013 – APROVAÇÃO; -- 

------ PONTO QUATRO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA ALTERAÇÃO À ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS; ----------------- 

------ PONTO CINCO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL – ASSISTENTE OPERACIONAL; ---------------- 

------ PONTO SEIS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA UM PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO A 21 DE FEVEREIRO DE 2012 

– APROVAÇÃO; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO SETE: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA RECONHECIMENTO PÚBLICO MUNICIPAL – GRESTEL – APROVAÇÃO; ---------------------------- 

------ PONTO OITO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, 

SOCIOEDUCATIVAS, ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E HUMANITÁRIAS. --------------------------------------- 

----- Nota importante: A sessão é pública e no final o público presente poderá solicitar a sua 

intervenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros da assembleia municipal: ----------- 

------ Senhores Rogério Simões, Jorge Luís Nunes Oliveira, Susana Maria Ferreira Gravato, Carlos 

Guilherme Freire Pereira, Sérgio Manuel Silva Freire e Catarina da Rocha Nunes de Oliveira eleitos na 

lista do Movimento VAGOS Primeiro; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Senhores Juan Carlos Ferreira Martins, Leane Silva Leite, Rui Manuel de Almeida Neto, Tony 

Richard Almeida, Carlos Augusto da Silva Francisco, Maria de Fátima da Cunha Coelho Moço, André de 

Jesus Pinho e Francisco José Ferreira São Marcos eleitos na lista do Partido Social Democrata; ----------- 
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------ Igualmente compareceram os senhores presidentes das juntas de freguesia assim distribuídos: 

César Ferreira Ribeiro, Calvão; Albano Gonçalves, Fonte de Angeão; Licínio Custódio Ramos, Covão do 

Lobo; Silvério Rua, Ponte de Vagos; Cláudio André dos Santos Curto, Santa Catarina; Fernando Julião, 

Santo António de Vagos; João Carlos Regalado Loureiro, Soza, Maria Fernanda Oliveira, Ouca e 

Dulcínia Martins Sereno, Santo André de Vagos. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Faltaram à presente sessão os seguintes membros da assembleia municipal: Joaquim António 

Pires Plácido, Paulo Ricardo Corticeiro de Sousa Moreira, Madalena Marques dos Santos Simões Pinho 

e Paulo Alexandre Pinho dos Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Apresentaram pedido de substituição os senhores deputados Manuel José Ferreira Bogalho 

representado por Manuel Oliveira Pimentel Nogueira, Carlos Alberto Soares da Costa Pereira 

representado por António Bodas, Paulo Alexandre Pinho dos Santos, representado por José António 

Ferreira, e Madalena Marques dos Santos Simões Pinho, representada por Evangelista Gadelho. ---------- 

------Da câmara municipal estiveram presentes os seguintes membros: senhor presidente da câmara, Rui 

Miguel Rocha da Cruz, e os senhores vereadores Marco António Domingues, Silvério Regalado, Paulo 

Ramos e Albina Rocha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------A – Apreciação e votação de atas de reuniões anteriores; ---------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu a votação as atas das sessões de 21 de 

setembro, 02 de outubro e 23 de novembro de 2012. A ata referente à sessão de 21 de setembro foi 

aprovada com quatro abstenções, dos senhores deputados Jorge Luís Oliveira, Catarina Oliveira, 

Rogério Simões e Sérgio Freire. A ata de 02 de outubro foi aprovada com quatro abstenções, dos 

senhores deputados Jorge Luís Oliveira, Catarina Oliveira, Tony Richard de Almeida e Sérgio Freire. A 

ata de 23 de novembro foi aprovada com cinco abstenções, dos senhores deputados Jorge Luís Oliveira, 

Catarina Oliveira, Tony Richard de Almeida, César Ribeiro e Sérgio Freire. ---------------------------------------- 

------B – Expediente, anúncios e informações prestadas pela mesa. -------------------------------------------- 

------O senhor presidente da assembleia municipal deu conhecimento da correspondência recebida, da 

qual não foram enviadas fotocópias aos elementos da assembleia municipal, no período compreendido 

entre 22 de setembro a 28 de dezembro de 2012. ------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia fez a leitura de um documento enviado por e-mail pelo senhor 

presidente da câmara, a dar conta de uma informação remetida pela Credit En Region, e que tem a ver 

com a deliberação aqui tomada relativamente ao loteamento da Boa Hora. Esta instituição de crédito 

vem pedir, uma vez que não foi possível em tempo útil obter as garantias solicitadas pela câmara, pedir 

um prazo suplementar de três semanas. Aquilo que o senhor presidente da câmara informa é de que 

julga não existir nenhum obstáculo legal, sendo certo que a confirmar-se a vontade da compradora 

deverá o assunto ser novamente submetido à assembleia municipal para a obtenção de nova 

autorização. A carta não foi submetida a votação porque o senhor presidente da mesa entendeu que 

apenas devia ser dado conhecimento, tal qual a câmara deu a informação. ---------------------------------------- 

------ C- Justificação de faltas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Para efeitos do disposto na alínea j), do nº1, do artigo 46º-A, da lei nº 169/99, de 18 de setembro, 

alterada e republicada pela lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, e alínea j), do nº 1, do artigo 8º, do 
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regimento da assembleia municipal de Vagos, o senhor presidente informou o órgão deliberativo que a 

mesa da assembleia municipal justifica as faltas dadas: pela senhora deputada Leane Silva Leite à 

sessão de 21/09/2012; pelo senhor deputado Juan Carlos Martins às sessões realizadas em 21/09/2012 

e 23/11/2012; pelo senhor deputado Sérgio Manuel Freire, às sessões realizadas nos dias 21/09/2012, 

02/10/2012, e 23/11/2012; pelo senhor deputado Tony Richard de Almeida às sessões realizadas nos 

dias 02/10/2012 e 23/11/2012 e aos senhores deputados Madalena Marques dos Santos Pinho e Paulo 

Alexandre dos Santos à sessão de hoje, 28 de dezembro de 2012. -------------------------------------------------- 

------ Entretanto, e antes de dar início ao período “antes da ordem de trabalhos”, o senhor presidente da 

mesa felicitou o senhor deputado Tony Richard de Almeida pela conclusão do seu doutoramento, no 

passado dia 23 de novembro de 2012, considerando uma mais-valia para o concelho de Vagos, e 

solicitou uma salva de palmas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente o senhor presidente da mesa deu início ao período antes da ordem de trabalhos. ---- 

------D – Período “antes da ordem de trabalhos”------------------------------------------------------------------------ 

------ Pediu e usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire para referir que no site da câmara 

municipal só estão disponíveis atas da comissão de trânsito até 25 de janeiro de 2012 e gostaria de 

saber o porquê, ou seja, se é porque não se têm reunido ou porque não há assuntos a discutir nesta 

área. Continuando, fez referência ao sinal de sentido obrigatório na EN 109, junto ao stand Vicente, a 

informar da obrigatoriedade de virar para o Boco estando mal sinalizado, porque leva os condutores a 

entrarem na faixa errada e portanto esta questão devia ser corrigida para evitar alguma situação mais 

delicada. Entretanto, felicitou o senhor deputado Tony Richard pelo seu doutoramento e deixou os 

parabéns à excelente organização que promoveu a exposição de “Pais Natais” que tornou este espaço 

no centro da vila muito bonito. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e começou por dar 

conhecimento dos assuntos tratados na última assembleia geral da CIRA referindo que foi posto à 

aprovação do plano e orçamento da CIRA, que ronda os 10,6 milhões de euros, e das grandes 

prioridades da CIRA o senhor deputado destacou seis pontos: 1) Execução da rede urbana para a 

competitividade e inovação com ligação estreita entre a universidade de Aveiro e as entidades parceiras; 

2) Execução de gestão global de projetos integrados no grupo de ação costeira da região de Aveiro; 3) A 

gestão da POLIS da Ria como instrumento de qualificação e valorização da Ria de Aveiro defendendo os 

interesses das populações e a implementação de um sistema de gestão integrada da Ria de Aveiro; 4) A 

gestão da ADRA implementando o novo sistema de gestão de baixa de água e de saneamento à escala 

intermunicipal executando o seu plano de investimento e de expansão; 5) Reforçar a aposta da Região 

de Aveiro no mar, nas pescas e no turismo concretizando parcerias de investimento com a entidade 

regional de turismo do centro de Portugal; 6) Acompanhamento de importantes dossiers para a região de 

Aveiro dando destaque à criação do Hospital Central e universidade de Aveiro, organização de rede 

hospitalar e a gestão dos agrupamentos dos centros de saúde, a gestão do problema da erosão costeira, 

o acompanhamento da inclusão das portagens na A17, A29 e A25, construção da barragem do 

Ribeiradio, a implementação da reforma do mapa judiciário e a implementação do projeto agrícola do 

Baixo Vouga. Na CIRA também esteve em discussão o aumento do preço da água na região de Aveiro 
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onde se destacou o investimento da ADRA em vários municípios, que é quase zero na maior parte, e foi 

discutido o pedido para travar o aumento da fatura da água em alguns destes municípios. Entretanto, na 

reunião destacou-se o facto de Vagos ser o único município onde os investimentos da ADRA se 

aproximam do proposto, e só por uma questão de curiosidade o município de Vagos estava com cerca 

de dois milhões e oitocentos mil euros de investimento em 2012. Outro ponto discutido, e que tem 

importância para as empresas, foi a questão do Porto de Aveiro. A CIRA através do Eng.º Ribau Esteves 

fez uma tentativa de resolução da greve dos estivadores, apresentando propostas que foram todas 

recusadas continuando a mesma, que ao que parece terminou ontem. O senhor deputado fez ainda 

referência às dez empreitadas que deverão arrancar em 2013, tendo já sido publicado ontem no jornal 

diário de Aveiro, financiadas pelo POVT rondando cerca de dez milhões e quatrocentos mil euros, sendo 

que três delas são de interesse direto para o concelho de Vagos e que são: a recuperação do sistema 

dunar entre a Costa Nova e Mira, que ronda os quatro milhões e trezentos mil euros; a requalificação da 

rede lagunar de Ílhavo, Vagos e a zona do recreio fluvial de Mira entre a Costa Nova Sul e Vagueira, no 

valor de oitocentos e trinta mil euros, requalificação da rede lagunar de Vagos margem do rio Boco e cais 

dos moliceiros Folssas Novas, no valor de quinhentos e quinze mil euros. Entretanto, o senhor deputado 

solicitou ao senhor presidente da câmara que falasse um pouco sobre estes projetos. Seguidamente 

felicitou uma empresa do concelho de Vagos, a Mistolin, que celebrou vinte anos de atividade, e continua 

a levar o nome do município pelo país fora, e não só,  no dia 21 de novembro recebeu do senhor 

presidente da república o reconhecimento público da sua atitude, atividade inovadora e como exemplo 

de criação de valor para o país fazendo parte da COTEC. Para terminar voltou a solicitar 

esclarecimentos sobre as obras da ADRA e a destruição das estradas do concelho de Vagos que 

continuam intransitáveis, nomeadamente a estrada da freguesia de Fonte de Angeão que está 

extremamente perigosa após o alcatroamento feito entre esta freguesia e a de Ponte de Vagos. ------------ 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e começou por subscrever as 

palavras de louvor que foram dadas ao doutor Tony Richard, à Mistolin e à exposição de “Pais Natais” 

(que seria bem mais bonita se tivesse integrado as crianças de todas as escolas, incluindo as privadas). 

Em relação ao doutor Tony Richard salientou, para além do doutoramento e do trabalho que vai 

desenvolver ser da maior importância, o esforço que teve para o fazer porque como todos sabem é uma 

pessoa que se dedica há muitos anos ao estudo e à investigação para poder estar agora a beneficiar 

destas palavras que não são de longe uma forma de homenagear, porque isso não há forma de o fazer 

como realmente merece. Relativamente à Mistolin felicitou-a pelo desempenho, pelo aniversário e por 

tudo o que tem feito pela economia deste país e principalmente da região. Entretanto, referiu haver uma 

questão que não pode subscrever porque lhe levanta uma perplexidade muito grande. Há muitos anos 

que o senhor deputado se empenha, e já há muito tempo que não falava nisto mas não pode calar-se 

mais, e tem a ver com a proteção civil. Há dias ouviu um responsável do município referir-se à proteção 

civil dizendo que está tudo em condições de funcionar se acontecesse uma calamidade no concelho de 

Vagos, tal como aconteceu, por exemplo, no Algarve, faltam é os documentos. Ora, isto não está correto 

porque a estrutura da proteção civil só funciona se tiver os regulamentos e os planos aprovados. Se 

estes não existirem há um “desenrasque” agora ter a proteção civil organizada é coisa que não existe. A 
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proteção civil em Portugal e a lei de base da proteção civil é de 1991 e o concelho de Vagos deve com 

certeza ser o único no país que não tem planos aprovados e a funcionar. Curiosamente a câmara 

municipal de Vagos aprovou um plano, e com o voto do atual presidente, no dia 19 de junho de 2001, 

dez anos depois de ser obrigatório, aprovou um parecer positivo ao plano de emergência da proteção 

civil e está-se a entrar em 2013, passando mais doze anos. Entretanto, procura-se na internet e aparece 

um impresso para se pronunciarem sobre um novo projeto de plano de emergência. A verdade é que há 

um impresso que está em discussão pública desde outubro de 2010, salvo erro, a fevereiro de 2011 e 

depois consulta-se o site da câmara e não se encontra projeto algum. O senhor deputado pergunta qual 

é realmente o ponto de situação desta questão. O município tem um gabinete de proteção civil, tem um 

comandante municipal e tem um gabinete florestal que até engloba os concelhos de Ílhavo e de Aveiro e 

o que realmente é importante preocupar-se, e que é da responsabilidade do presidente da câmara, está 

por resolver e vai continuar por resolver. O que vale ao concelho de Vagos é ter uma corporação de 

bombeiros que é das melhores do distrito e até do país, ao seu nível, mas isso não resolve tudo porque a 

proteção civil não é só bombeiros mas muito mais do que isso envolvendo mais organizações. Para 

confirmar o que acabou de dizer basta ver o tal plano que foi feito há doze anos onde envolvia várias 

organizações que nunca foram chamadas a serem ouvidas para saber como é que tudo isto podia 

funcionar e que ficou na gaveta. Concluindo, para quando a proteção civil em Vagos a funcionar? --------- 

------ Entretanto, usou da palavra a senhora Dulcínia Sereno e falou sobre a “Lojinha Social”, que 

decorreu durante a Feira do Livro Social, felicitando a divisão dos serviços sociais da câmara municipal 

pelo belíssimo trabalho executado que tornou o evento um grande êxito. Entretanto, deixou um apelo às 

pessoas para que tudo o que já não faça falta em casa mas que esteja em bom estado e se possa 

aproveitar (tal como roupas, móveis, frigoríficos, brinquedos, etc.) seja deixado no mercado municipal, 

nos últimos dois sábados a cada dois meses, ou contactando a câmara municipal e ser-lhes-á facultado 

o acesso. A “Lojinha Social” vai estar aberta de dois em dois meses nos últimos sábados com atividades 

programadas para divulgar, assim como, o banco de voluntariado de Vagos que está instalado no 

mesmo sítio: no mercado municipal. Deixou, ainda, um apelo para que as pessoas que possam e se 

sentem capazes se voluntariassem, porque é naquilo que se é capaz de dar aos outros que se vai 

crescendo e tornando-se melhores seres humanos. Não quis ainda deixar de referir que na sua 

freguesia, Santo André, também existe um banco de voluntariado e uma “Lojinha Social” a funcionar há 

já algum tempo e com grande sucesso e deixou um agradecimento muito especial a todas as pessoas da 

associação de solidariedade social de Santo André que muito têm contribuído para que esta iniciativa 

resulte. “A Lojinha Social” instalada em Sanchequias que se chama “Leva e Trás”, cujo o lema é “leva 

aquilo que tem e vai buscar aquilo que não tem”. Isto é extensivo a todo o concelho e sugeriu uma 

parceria com todos os bancos de voluntariado do concelho, porque ainda há pouco tempo numa 

freguesia vizinha precisaram de um eletrodoméstico e não tinham e esta “Lojinha” tinha e fez-se uma 

troca. O banco voluntariado de Vagos deve fazer esta ponte, os serviços sociais da câmara estão 

abertos a esta iniciativa e as várias associações de solidariedade social deviam reunir-se para falar 

sobre esta possibilidade por forma a ajudar-se quem mais precisa trocando saberes e bens. ----------------- 
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------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado André Pinho e começou por felicitar a câmara 

municipal de Vagos pelo apoio prestado à 3ª edição da Feira do Livro Social que mais uma vez esteve 

ao mais alto nível e onde se verificou o empenho de todos nas várias atividades que foram decorrendo. 

Felicitou, também, o vaguense José Gonçalo que foi nomeado pelo Governo para o cargo de diretor 

geral para a Agência Nacional da Juventude. Entretanto, deixou um apelo, embora não sabendo se este 

é o local indicado, relativamente à vaga de assaltos que tem decorrido, nos últimos tempos, no concelho 

de Vagos. Sugeriu o senhor deputado que se fizesse um apelo junto das entidades competentes e 

fossem promovidas ações de esclarecimento por forma a sensibilizar a população. ----------------------------- 

------ Concluídas as intervenções usou da palavra o senhor presidente da câmara para proceder aos 

esclarecimentos solicitados. Relativamente ao sinal de sentido obrigatório a câmara municipal tomará em 

devida conta. Quanto às obras da ADRA provavelmente a solução final prende-se com a execução das 

garantias existentes e válidas e por isso irá aguardar-se mais algum tempo, sempre sensibilizando e 

fiscalizando a execução das reposições, embora com alguma dificuldade em fazer entender os 

empreiteiros da gravidade da situação quando a situação socioeconómica dos mesmos não é a melhor. 

No que diz respeito à proteção civil referiu que esta foi sempre reconhecida por quem a exerce e por 

quem a preside tendo a perfeita noção da complexidade e da responsabilidade (civil, criminal e 

administrativa) que se reveste uma tragédia. O senhor presidente entendeu assumir a necessidade de 

entregar a alguém, que soubesse melhor que a organização que existia na câmara municipal, a 

execução à necessidade de socorro em qualquer uma das suas vertentes. Por isso, a câmara municipal 

outorgou um protocolo com os bombeiros voluntários de Vagos onde é assumida uma participação 

financeira relevante por parte do município, que não é proporcional ao papel e à reputação da instituição, 

mas é proporcional àquilo que a autarquia e município precisam para que se tenha pelo menos, no que 

toca à primeira reação, uma atitude pronta de socorro em todas as áreas que são competência da 

proteção civil. Este protocolo foi outorgado em várias e inúmeras situações de socorro das mais diversas 

formas: rotura do cordão dunar, galgamentos, incêndios urbanos e florestais, acidentes e outras 

situações. A todas estas situações a proteção civil deu uma resposta conjunta entre serviços municipais 

e serviços da associação de bombeiros e isto é o mais importante, ou seja,  ter a certeza que a relação 

que existe entre o município de Vagos e a sua associação de bombeiros é eficaz no que toca à proteção 

civil e aos serviços que a mesma deve prestar em caso de catástrofe ou emergência. Entretanto, referiu 

que dizia um outrora responsável pelo socorro, e que no ponto de vista do senhor presidente no 

concelho de Vagos é suposto ser uma das pessoas mais entendidas nesta matéria, que por melhor que 

sejam os planos e os regulamentos não são estes que apagam fogos, socorrem sinistrados e que dão 

uma resposta rápida e sim as organizações e as suas pessoas e a forma como elas cooperam entre si e 

têm estabelecido um conjunto de normas e protocolo para atuar. Assim sendo, essas normas e esse 

protocolo têm sempre funcionado na perfeição e do ponto de vista da proteção civil tem sido dada uma 

resposta bastante positiva no concelho de Vagos em todas as situações que surgiram. No que toca ao 

regulamento em questão esse existe desde 2001 e foi sem dúvida um governo nos anos noventa que 

legislou no sentido da sua existência. Entretanto, esse regulamento que foi aprovado em 2001 já foi 

objeto de uma revisão posterior e já nos mandatos do senhor presidente. No mandato em curso está 
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novamente, por força da alteração legislativa, em revisão. Portanto, a revisão foi efetuada exatamente 

pela pessoa que o senhor presidente referiu que no concelho de Vagos é quem mais sabe de proteção 

civil e socorro. Quanto ao POLIS da Ria a câmara municipal foi notificada, hoje, para apreciar e dar 

parecer favorável a três projetos concluindo o procedimento para que a sociedade POLIS os possa 

lançar a concurso. Esses projetos de execução são três e versam sobre a reconstrução do cordão dunar, 

sobre a requalificação da frente ribeirinha entre a Vagueira e a Costa Nova e sobre as margens do rio 

Boco, cais de moliceiros, quinta do Egas e cais das Folssas Novas. A câmara municipal já deu parecer 

sobre estes três projetos no que diz respeito ao estudo prévio que incidiram sobre estas três áreas e  

agora, por força da deliberação de submeter a concurso público, vem à aprovação formal, porque 

material já ocorreu, da câmara municipal no dia 02 de janeiro de 2013. Aquilo que se espera, e desta vez 

com mais confiança, é que se tenha nestas três ações intervenção de obra já em 2013, que a acreditar 

que as soluções aprovadas vão ser implementadas transformarão estas três áreas. Quanto a isto e 

quanto ao facto de se ter aguardado vários meses por esta solução positiva do governo, atendendo a 

que este processo se tem vindo a arrastar por vários meses por estar nas mãos da senhora ministra do 

mar, a decisão de avançar com o POLIS tal como ele estava contratado, noventa e seis milhões de 

euros de investimento, de terminar com o POLIS ou reduzir o POLIS, e a redução da proposta 

apresentadas aos municípios era bastante violenta, porque apesar de ser mínima o grosso dos projetos 

eram reconduzidos para o quadro comunitário 14/20 não tendo os municípios a certeza se nesse quadro 

esses projetos avançariam ou não. Depois de várias negociações e reuniões com a senhora ministra, 

com o POVT e com o PO regional chegou-se a uma proposta onde o município de Vagos não sai 

gravemente prejudicado, ou melhor, nem sequer prejudicado, porque aquilo que foi adiado para o 

próximo quadro não é de longe nem de perto a parte mais relevante do POLIS. Aquilo que é a parte mais 

relevante do POLIS é aquilo que vai ser lançado a concurso de empreitada, em janeiro, e aquilo que é 

adiado para 2013 é dragagem da ria e aquilo que é adiado para 14/20 são os planos de praia e as pistas 

de velocípedes. O importante, do ponto de vista do município, da negociação era o reforço do cordão 

dunar, que vai avançar já, e a requalificação das zonas ribeirinhas, que também vão avançar já, e 

portanto, o essencial do POLIS, para o município de Vagos, avança em janeiro e em execução durante o 

ano de 2013. Entretanto, o senhor presidente da câmara informou o senhor presidente da mesa que 

tinha concluído a sua intervenção e pediu autorização para os senhores vereadores Marco Domingues e 

Albina Rocha respondessem as restantes questões de acordo com as áreas de cada um. Autorização 

concedida a senhora vereadora Albina Rocha esclareceu que a exposição de “Pais Natais” é da inteira 

responsabilidade dos departamentos do 1ºCEB e da educação pré-escolar do Agrupamento de Escolas 

de Vagos e que faz parte do projeto eco escolas. Estes departamentos candidataram-se ao programa 

eco escolas e tinham que apresentar este trabalho. Não entra, neste trabalho, nem a EB2,3, nem a 

secundária, nem a EPADRV, nem o Colégio de Calvão e nem o pré-escolar privado por ser um projeto 

muito específico de dois departamentos que concorreram ao projeto eco escolas e que nesta fase o final 

era fazer uma exposição dos trabalhos realizados. Estão de parabéns os professores, os alunos, as 

auxiliares e os encarregados de educação que colaboraram na execução do trabalho. A câmara 

municipal apoiou com o transporte, ou seja, foi às escolas recolher os trabalhos, expô-los e tem zelado 
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pela exposição. Relativamente à Feira do Livro Social deixou um agradecimento muito especial à Rede 

de Bibliotecas e à Confraria das “Sainhas” que possibilitaram a realização do evento. Entretanto, 

informou de que a “Lojinha Social” a partir de agora fica em permanência, tem um regulamento, tem ficha 

de inscrição para ser controlado o que se recebe e o que se dá, está aberta na câmara municipal todas 

as terças feiras à tarde e irá fazer para divulgação ações sistemáticas com uma certa periodicidade de 

forma a dinamizar e a chamar à atenção para a intervenção social do público em geral que queira 

participar neste tipo de iniciativas. O banco de voluntariado tem mesmo esse objetivo, ou seja, vai 

articular todo o voluntariado que se faz no concelho de Vagos. Foi aprovado com o parecer positivo da 

rede local da ação social e, portanto, vai ser um trabalho articulado com todas as associações e pessoas 

que queiram trabalhar em termos de voluntariado. Seguidamente, usou da palavra o senhor vereador 

Marco Domingues e começou por dirigir os cumprimentos pessoais ao senhor Tony Richard pelo seu 

doutoramento e à Mistolin pela integração na rede COTEC que é sem dúvida uma mais-valia e um bom 

exemplo daquilo que se pode fazer no concelho a nível empresarial. Relativamente à questão colocada 

pelo senhor deputado Sérgio Freire efetivamente a última ata da comissão de trânsito que se encontra 

no site refere-se à última reunião realizada. Na comissão de trânsito existe uma organização que 

funciona com uma área mais estratégica e uma área mais operacional e as reuniões são agendas com a 

periodicidade necessária à resolução dos problemas que vão surgindo. É facto que como existem várias 

entidades que estão representadas na comissão de trânsito nem sempre é possível reunir com todas 

dentro da periodicidade definida, inicialmente trimestral, e estando-se ainda a aguardar que indiquem 

novo representante do Destacamento do Comando Territorial da GNR de Aveiro, apesar dos vários 

pedidos feitos, uma vez que, o anterior foi substituído. De qualquer modo a comissão de trânsito apesar 

de formalmente ter aquelas atas que estão no site continua a fazer o seu trabalho e muito desse trabalho 

é visível na manutenção da sinalização vertical e horizontal e noutras solicitações. Relativamente ao 

sinal na EN 109, tal como tem vindo a acontecer, e sem saber se o sinal referido está dentro da área de 

intervenção da autarquia ou das estradas de Portugal, e de acordo com o que o senhor presidente 

referiu irá ser visto pelos serviços municipais atempadamente. Quanto à parte regulamentar, referida 

pelo senhor Jorge Luís, informou de que não tem presente todos os regulamentos referentes a todas as 

áreas da câmara municipal porque são muitos e a legislação está constantemente a ser alterada e 

embora se tenha tido alguma dedicação do licenciamento zero, e a outras alterações que têm sido mais 

prementes. Neste momento o senhor vereador não reúne dados suficientes para responder à questão 

colocada relativamente aos regulamentos que estão sob a alçada da proteção civil, mas ficou o 

compromisso de que reunirá esses dados na próxima semana, ou seja, saber o ponto de situação da 

regulamentação junto da divisão jurídica e da divisão administrativa e depois junto do serviço, porque 

normalmente só está on-line a documentação que é enviada por cada serviço e nem o presidente nem 

os vereadores fazem um controlo exaustivo destas situações. O senhor vereador fez ainda referência ao 

ofício enviado pela EPADRV, e lido pelo senhor presidente da assembleia municipal, informando os 

presentes de que também o recebeu, assim como todos os vereadores e lideres das bancadas, e não foi 

ignorado de forma alguma, antes pelo contrário, foram feitas no local várias inspeções por parte dos 

serviços municipais mas é um facto que este ofício tem mais que uma área de intervenção. Tem uma 
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área de intervenção que tem a ver com a área operacional e reparação de vias e outra que tem a ver 

com a sinalização de trânsito da própria comissão. Esta situação foi avaliada em cada um dos setores e 

lamenta que o presidente da direção da EPADRV por tantas vezes e em tantas situações tem tido a 

atenção de pessoalmente dar uma palavra e desta vez tenha tido esta postura, porque a câmara 

municipal fez a verificação e informou-o atempadamente que de o iria fazer, provavelmente não se 

referiu que poderia demorar algum tempo, mas como já se sabe há questões que levam mais tempo a 

ser resolvidas que outras. Portanto, a questão já foi estudada e já foi encontrada uma solução que passa 

pela repavimentação da via da área que foi considerada de maior contenção de água, uma vez que isso 

implica um trabalho mais apurado, e nas passadeiras enroladas, quer sejam elas construídas da forma 

que foi sugerido ou as bandas redutoras de velocidade, mas para que tal aconteça têm de ser criadas 

condições porque tudo isto implica um grande investimento financeiro e tem de se programar tudo com 

muito calma e ponderação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, retomou a palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que em relação aos 

regulamentos da proteção civil a questão não é saber se eles estão disponíveis o problema é que o 

plano nem sequer existe, ou melhor, o plano foi elaborado mas nunca entrou em vigor. Contudo,  ele 

concorda com o senhor presidente da câmara quando este referiu  que não existe no concelho de Vagos 

e arredores ninguém que perceba mais de proteção civil que o Eng.º António Castro, que é um distinto 

diretor na câmara municipal, um ex-comandante dos bombeiros, um ex-inspetor geral de incêndios e o 

senhor Jorge Luís só lamenta que ele não esteja aqui presente para dizer que não subscreveria o que o 

senhor presidente da câmara disse sobre a proteção civil quando referiu que os planos não são precisos 

para nada o que importa é ter bombeiros. Bombeiros já se sabe que Vagos tem os melhores do distrito 

de Aveiro contudo, têm uma missão bem definida que é nos acidentes, nos incêndios, nos naufrágios e 

em tudo aquilo que pode acontecer e é imprevisto mas há muitas mais entidades que têm de estar 

envolvidas desde o setor da educação, à área da saúde, passando pelas associações de solidariedade 

social, o serviço da própria segurança social, da GNR,  polícia judiciária, o técnico sanitário, os 

presidentes de junta de freguesia, que certamente desconhecem a existência de algum plano ou sabem 

o que é que têm de fazer em caso de emergência. Para existir um plano de emergência é preciso que 

seja feito, ter parecer favorável da câmara municipal, ser aprovado pela assembleia municipal, ser 

publicado em diário da república e haver articulação entre as diferentes entidades que constam do plano. 

Um plano de proteção civil não é apagar o fogo e sim ter de, por exemplo, alojar de repente centenas de 

pessoas, ter de pôr a funcionar uma espécie de morgue em pouco espaço de tempo e tudo isto passa 

por uma articulação com várias entidades. Se acontecesse agora uma tragédia no concelho a quem se 

iria amputar responsabilidades? O concelho tem mar e ria e embora não seja uma zona considerada de 

alto risco pode haver uma situação de sismo e como é que se resolve? O concelho tem de estar 

preparado e tem de ter um plano de emergência a funcionar sobre esta questão não há qualquer dúvida. 

------ Retomou a palavra o senhor presidente da câmara e referiu que se deve ter explicado mal ou as 

suas palavras não foram bem entendidas. O que ele disse foi que a câmara municipal tem um plano de 

emergência que foi revisto e está neste momento, por força da alteração da lei, em revisão e não referiu 

em momento algum que tinha alijado a responsabilidade para cima dos bombeiros. A responsabilidade 
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no caso da proteção civil nem sequer é delegável. Uma das competências não delegáveis próprias do 

presidente da câmara, mas não delegáveis, é exatamente a proteção civil. O presidente da câmara é e 

será sempre responsável por tudo quanto acontecer e suceder na área da proteção civil. O que disse foi 

que para lá de se ter um plano, e de ser um belíssimo plano, mais importante é a articulação entre as 

entidades que em determinado momento respondem a situações de catástrofe e socorro. Contudo, caso 

aconteça uma catástrofe da índole que o senhor Jorge Luís referiu não há plano que valha e isso é um 

facto. A câmara municipal pode ter o melhor plano e o mais eficaz que em caso de grandes catástrofes 

pouco vale. O plano existe e identifica todas as entidades e todas as situações e neste momento 

encontra-se em revisão para adaptação à legislação que entrou em vigor. Estas três circunstâncias 

ocorreram de certeza: a aprovação do plano, a revisão do plano e que o mesmo se acha em revisão. O 

senhor presidente não desvalorizou a existência de um plano e ele funciona em situações cuja gravidade 

da catástrofe seja elevada o plano funciona, disso não há a menor dúvida. Agora, é um facto também 

que nas situações referidas pelo senhor deputado não se verifica nenhum plano a funcionar. ---------------- 

------ Seguidamente pediu e usou da palavra o senhor deputado Tony Richard de Almeida para 

agradecer a todos as palavras que lhe foram dirigidas e a manifestação de reconhecimento pelo trabalho 

que realizou. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor presidente da assembleia, de imediato, deu início ao período da “ordem de trabalhos”, 

submetendo a apreciação o ponto um: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------PONTO UM: INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NOS TERMOS DA 

ALÍNEA e), DO Nº1, DO ARTIGO 53º, DA LEI 169/99, DE 18 DE SETEMBRO; --------------------------------- 

 ------O senhor presidente da câmara deu a conhecer à assembleia municipal a atividade municipal, no 

período compreendido entre 18 de setembro e 21 de dezembro de 2012.------------------------------------------- 

------Deu, ainda, a conhecer a informação financeira à data de 21 de dezembro de 2012, bem como os 

processos pendentes em tribunal, em que o município de Vagos é parte e que envolvam eventual 

responsabilidade financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que apesar de marcada, 

para o dia 21 de dezembro, a escritura da urbanização do plano de pormenor da Gafanha da Boa Hora  

acabou por não se realizar e se não se marcar uma data definitiva esta acaba por nunca acontecer. O 

que ficou decidido na última assembleia municipal foi que as garantias tinham de ser prestadas até 

àquela data, não foram, agora foi pedido um alargamento do prazo, de três semanas, depois pedem 

outra coisa qualquer e vai-se conceder e numa situação destas a assembleia municipal terá de se 

pronunciar sobre isso, porque não se sabendo exatamente os termos em que foi tomada a decisão em 

setembro mas terá sido do género “ou têm aquilo feito ou não há nada para ninguém”. O senhor 

deputado entende que já se estão a meter argoladas demais neste processo visto que a entidade já não 

é a mesma que era inicialmente e em 27 de novembro de 2009, data da primeira sessão da assembleia 

municipal onde este assunto foi discutido, depois da tomada de posse, o senhor Jorge Luís referiu que 

não acreditava na realização deste negócio, e chegou a ser muito criticado por causa disso, e o tempo 

vai-lhe dando razão, infelizmente. As pessoas acham que o senhor Jorge Luís é sempre do contra e não 

é, antes pelo contrário, é sempre a favor mas a favor do município. A verdade é que este processo já 
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levou a câmara a fazer um plano de pormenor novo porque se não se realizasse o negócio aparecia 

outro comprador e iria querer outro plano de pormenor e passasse a vida nisto, ou seja, a elaborar 

planos de pormenor por medida e um dia destes o um milhão e trezentos mil euros que anda de ano em 

ano a ser metido no orçamento do município, desde 2010, já foi gasto em planos de pormenor, porque 

tudo isto custa dinheiro e sai do bolso do município. Concluindo, o que o senhor Jorge Luís acha é que 

de uma vez por todas se deve por termo a este processo que começou mal desde o primeiro momento: a 

candidatura era frágil, era mal feita, era mal conseguida, era mal concebida, ninguém conhecia o 

investidor que ao fim ao cabo era o único que dizia que tinha dinheiro, mas pelos vistos nem dinheiro 

nem garantias bancárias, e no meio disto tudo já há prejudicados que são os sócios dele e o município. 

Resumindo, o que o senhor Jorge Luís pretendia saber era se a assembleia municipal não terá de se 

pronunciar sobre esta questão. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal respondeu às questões levantadas pelo senhor 

deputado e esclareceu que a informação que foi dada à mesa da assembleia, e que foi lida para todos os 

que estavam presentes, era de que o assunto deveria ser submetido à assembleia municipal para a 

obtenção de nova autorização. Os investidores não cumpriram ponto final. ---------------------------------------- 

------ O senhor Jorge Luís pede desculpa por não ter percebido essa parte, em que já estava definido que 

o assunto teria de cá voltar, mas o que ele realmente gostaria de dizer é que esta assembleia, e a 

câmara municipal também, vai ter de tomar uma posição e de uma vez por todas acabar com isto. Para 

finalizar o senhor Jorge Luís solicitou esclarecimentos quanto ao modo de funcionamento da “Lojinha 

Social”, porque a ideia que tinha era de que a câmara recebia as doações, centralizava-as e depois as 

distribuía através de diversas organizações. --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Rogério Simões e em seguimento desta questão 

da venda do terreno da Boa Hora foi vinculado na comunicação social que uma empresa canadiana terá 

pedido à câmara para considerar as paredes da torre para um determinado equipamento que parecia 

semelhante a este. A pergunta que fez concretamente foi quais os contactos que existem e se, 

eventualmente,  a câmara já tem uma opinião validada em relação a isso. ----------------------------------------- 

------ O senhor presidente da câmara esclareceu que quanto à idoneidade dos investidores não se irá 

pronunciar. Relativamente à viabilidade da realização do negócio já todos conhecem as expetativas do 

senhor presidente e portanto, também, não se vai pronunciar. No que toca ao andar a arrastar, não se 

anda a arrastar nada o que foi comunicado ao senhor presidente da assembleia municipal e que ele leu 

e releu foi que a empresa apresentou uma proposta de prorrogação e até aí não veio mal nenhum ao 

mundo. O que é certo é que não nega que na próxima sessão da assembleia municipal, e caso no 

intervalo venha a ser feita a transferência bancária, e já não por garantia bancaria, porque esta teria de 

ser prestada trinta dias após a notificação da deliberação da assembleia municipal, muito antes de 21 de 

dezembro de 2012, cabe a este órgão aceitar ou não a venda nessa data, ou seja, na data da sessão da 

assembleia após ter ocorrido. Se não ocorrer o assunto morre, porque não há necessidade nenhuma de 

voltar à assembleia municipal. A assembleia municipal foi bastante clara no que toca a prazos e a 

condições. Relativamente ao plano de pormenor o senhor presidente só aceitou submete-lo à revisão 

porque a proposta, apesar de vir de um particular, era interessante no que toca á sua valorização. Agora, 
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com é óbvio, se aparecer outro interessado não haverá alteração ao plano, porque não se pode alterar 

planos ao sabor das vontades dos particulares. A câmara não foi contra esta proposta pela simples 

razão de que era valorizadora do próprio plano, desde logo no que toca à criação de equipamentos que 

lá não existiam e que são uma mais-valia  à introdução de uma componente turística que não existia e 

passou a existir. O custo da câmara municipal com esta alteração não foi nada de especial, porque 

quase tudo foi feito internamente pelos serviços municipais. No que diz respeito à questão colocada pelo 

senhor deputado Rogério Simões o senhor presidente referiu que como já anda há muito tempo nisto já 

assistiu a muitas promessas, a muitas perspetivas de negócio, a muito empreendimentos turísticos e a 

muitos empreendimentos industriais e, portanto, já tem muito pouca fé e o facto de ser abordado por 

uma empresa que não se conhece, e em que o acesso à informação é extraordinariamente difícil, a carta 

só por si não sugere rigorosamente nada. Essa carta, tal como outra carta qualquer, foi submetida à 

câmara municipal, porque era essa a obrigação do presidente da câmara, e o que esta deliberou ou 

decidiu foi notificar essa empresa no sentido de aparecer na câmara municipal para se ver quem é e o 

que é que pretendem, porque, efetivamente, a proposta que apresenta é muito coincidente, tirando a 

localização, em termos de valências com esta proposta dos lotes da Gafanha da Boa Hora. Assim 

sendo, não faz sentido. O que o senhor presidente entende é que em função dessa deliberação da 

câmara municipal essa empresa desistiu. Neste momento, e já foi abordado por várias pessoas para 

falar sobre isso, não faz sentido falar sobre aquilo que não existe, porque só existe algo quando as 

pessoas aparecem e apresentam uma proposta em concreto e devidamente formalizada. Só a partir 

daqui é que se pode aferir da credibilidade e dessa aferição acreditar ou não acreditar. Neste negócio 

com a Credit en Region as pessoas existem e conhecessem na outra proposta não. Concluindo, se até à 

próxima assembleia municipal essa entidade efetuar a transferência bancária põe-se verdadeiramente 

uma questão a este órgão que é aceitar ou não o negócio depois da data que fixou. Portanto, só aí é que 

faz sentido trazer à assembleia municipal, de outra forma não, porque não vale a pena andar aqui a 

perder tempo com este assunto. Relativamente à “Lojinha Social” o senhor presidente pediu autorização 

para passar a palavra à senhora vereadora Albina Rocha e esta esclareceu que vai funcionar nos 

mesmos moldes do ano passado, que era com as instituições, mas também vai funcionar através do 

grupo de ação social e do voluntariado que se quer implementar no desenvolvimento da loja com 

pessoas que a ação social conhece e que também desenvolve trabalho com essas pessoas. Nesse 

sentido há um regulamento muito preciso e fichas de inscrição, ações de formação, quer para os 

voluntários quer para a equipa que está à frente dessa iniciativa, no sentido de não acontecer o que 

muitas vezes acontece que vão lá levam e trazem e não há registo de nada. Portanto, isso está 

salvaguardado através da filosofia da própria “Lojinha” que é não para dar cobertura a determinados 

casos mas para ir precisamente contra essas situações. ---------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, pediu e usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e referiu que na 

informação do senhor presidente relativamente às intervenções nas freguesias aparece em vários sítios, 

por exemplo, limpeza no cemitério de Santo André, limpeza no cemitério de Ponte de Vagos, limpeza no 

cemitério de Ouca dando a entender que a intervenção é no próprio cemitério, quando os cemitérios são 

da responsabilidade das juntas de freguesia. Entretanto, fez referência à aquisição de serviços de 
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advocacia no âmbito da reorganização administrativa em que na informação aparece até dois anos à 

ATMJ – Sociedade de Advogados- setenta e quatro mil e novecentos euros e o senhor Juan Carlos 

pensa que o correto será até setenta e quatro mil e novecentos euros. ---------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor Jorge Luís retomou a palavra para solicitar um esclarecimento adicional à 

senhora vereadora Albina Rocha relativamente à “Lojinha Social” que irá funcionar no mercado 

municipal, tal como o banco de voluntariado. O senhor deputado pretende saber é se as pessoas 

carenciadas vão lá buscar as coisas. O mercado municipal é um lugar público e não é uma situação 

muito agradável para as pessoas carenciadas serem vistas a dirigirem-se lá a buscar coisas, porque há 

pessoas que não se sentem confortáveis com essa situação. ---------------------------------------------------------- 

------ A senhora vereadora esclareceu que as pessoas não têm necessidade de se dirigir lá, porque elas 

contactam primeiro as técnicas e é através destas que fazem essa entrega. No mercado as ações que 

são feitas são para entregar bens, isto é, quando as pessoas querem entregar bens sabem que em 

determinados dias está lá alguém para os receber. O resto não é um trabalho feito pelas técnicas e pelos 

voluntários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto dois da 

ordem de trabalhos, aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 18 de 

dezembro de 2012, à discussão da assembleia: ---------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO DOIS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE ORÇAMENTO E PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013 – APROVAÇÃO; ---------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor vereador Silvério Regalado. Relativamente à proposta de orçamento 

para este ano seguiu-se a mesma metodologia dos anos anteriores e consultaram-se as juntas de 

freguesia, os grupos municipais, os senhores vereadores em funções e seguidamente teve-se em conta 

todas as condicionantes legais que têm de ser cumpridas, nomeadamente as regras provisionais do 

POCAL, as regras estabelecidas na lei das finanças locais e este ano com uma novidade tendo em conta 

aquele que é o plano de ajustamento aqui aprovado no âmbito do apoio à economia local. Estas 

condicionantes relativamente à previsão foram, obviamente, acrescidas de umas outras que são as 

reformas legislativas que neste momento estão a decorrer que afetarão diretamente os municípios, 

nomeadamente: a reforma administrativa que irá impor um novo regime jurídico nas autarquias, criação 

de estatuto de entidades públicas locais, o regime associativo das autarquias e o novo regime de 

transferências e competências para a autarquias locais e entidades intermunicipais. Em termos de 

orçamento pretende-se um com valor mais reduzido do que aquele que acabou por se ter que foi de 

vinte e quatro milhões duzentos e cinquenta e seis mil euros. Obviamente, que se retirarem aqui ao 

orçamento do ano passado os seiscentos e cinquenta mil euros do empréstimo de curto prazo que 

estavam previstos o valor dará quase a mesma coisa. Este ano não houve qualquer proposta para o 

empréstimo de curto prazo e, portanto, não se contabilizou este ano, embora se possa no decorrer do 

ano voltar a tentar que alguém apresente propostas e incluí-lo depois numa revisão orçamental. Este 

valor obtido não era aquele que se estava à espera numa primeira fase estando-se expectantes, até pela 

poupa e circunstância a que foram chamadas para assinar o plano de apoio à economia local – PAEL – 

em 16 de novembro de 2012, contando receber a primeira tranche do PAEL no decorrer deste ano e 
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minorar o valor do orçamento para 2013. Entretanto, se for acrescentado ao PAEL a possível 

concretização deste negócio do plano de pormenor da Gafanha da Boa Hora estar-se-ia a falar de um 

valor de três milhões e oitocentos mil euros mais reduzido do que este. Assim sendo, o valor global 

divide-se em onze milhões e trinta e seis mil euros de despesa corrente, ligeiramente acima do ano 

passado, e comparativamente com 2011 o ano de 2012 e de 2013 têm também de refletir as 

consequências de, por exemplo, o aumento do IVA, e em treze milhões e duzentos e dezanove mil euros 

para despesas de capital. No que diz respeito às receitas correntes temos um valor de doze milhões 

cento e sete mil euros, sendo que deste total cerca de três milhões setecentos e cinquenta mil euros vem 

dos impostos, nomeadamente do IMI que tem a fatia maior e o valor utilizado foram os dois milhões 

trezentos e trinta mil euros previstos no plano de ajustamento e que são precisamente a soma dos 60% 

dos prédios avaliados ao abrigo, e tendo em conta a cláusula de salvaguarda, será a consequência 

deste acrescento ao valor do que já se concretizou este ano e que se cifra na ordem de um milhão e 

setecentos mil euros já adquiridos em receita de IMI no decorrer de 2012. Em termos de IMT uma verba 

que ronda os oitocentos mil euros e na DERRAMA reduziram-se as previsões relativamente ao ano 

passado, até pela concretização da execução que se tem este ano, baixando-a para cento e oitenta e 

cinco mil euros. Depois, uma outra rúbrica, mais relevante em termos de contribuição para este valor das 

receitas correntes, são as transferências do orçamento de estado, que apesar de ainda não estar 

promulgado mas da qual se teve acesso à proposta que incluí cerca de três milhões oitocentos e setenta 

e seis mil euros de receita do FEF corrente. Este valor é mais um milhão do que em 2012, porque, tal 

como irá ser referido mais à frente, o estado no seu orçamento previu mais um milhão na receita 

corrente em termos de FEF para as autarquias mas retirou esse mesmo milhão, no caso de Vagos, no 

lado da receita de capital. Portanto, em termos de saldo o valor que se vai receber de transferências de 

estado este ano e no ano anterior são basicamente a mesma coisa. Continuando, existe a rubrica “outras 

transferências de estado” que dizem respeito, cerca de um milhão de euros, sobretudo às transferências 

que se obtém na área da educação, Por fim, em termos de valores mais relevantes, tem-se na rubrica 

“outras rendas” cerca de um milhão de euros que se refere às rendas que se irão obter, em 2013, por 

parte da EDP ao abrigo do contrato de concessão. Do lado das receitas de capital tem-se, como rubricas 

mais relevantes, o FEF, que reduziu cerca de um milhão de euros relativamente ao ano anterior. Há, 

também, menos receita de capital proveniente da diminuição do valor do empréstimo de curto prazo e 

contribuem de sobremaneira para os dois milhões cento e oito mil euros, que aqui aparecem, os três 

milhões e meio do PAEL. Por outro lado, neste quadro de receitas de capital divide, em termos de 

receitas, por um lado nas vendas de terrenos, e existe um milhão e trezentos mil euros para os lotes do 

plano de pormenor da Gafanha da Boa Hora e cerca de duzentos mil euros para lotes que o município 

possa vir a ter para vender, e por outro lado  uma forte componente de obras financiadas pelo FEDER, 

ao abrigo do programa com as contratualizações que existem quer com a MAISCENTRO quer com a 

CIRA, nomeadamente, cerca de um milhão e quatrocentos mil euros de financiamento para o centro 

escolar de Fonte de Angeão e um milhão oitocentos e quarenta e quatro mil euros para o centro escolar 

da Gafanha da Boa Hora. Este valor totaliza cerca de cinco milhões e seiscentos mil euros que é o valor 

que no decorrer de 2013 irá ser concretizado em termos de receita. Esta concretização está pendente, 
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também, da concretização da despesa, isto é, se se fizer toda a despesa que estiver prevista no plano 

plurianual de investimento – PPI – com certeza que se terá este valor concretizado. Agora, obviamente, 

que há sempre nuances no decorrer das obras e poder-se-á, eventualmente, não concretizar este valor, 

mas se não for concretizado também não se concretiza despesa. Este ano houve um ligeiro aumento 

relativamente à despesa corrente mas tem de se ter em conta um fator importante, que já o foi em 2012, 

e que é o aumento do IVA. E para terem uma pequena ideia só nas faturas da eletricidade, quer de 

iluminação pública quer de iluminação dos edifícios, em 2012 pagou-se mais cerca de cento e cinquenta 

mil euros de Iva do que se pagou em 2011 e, portanto, teve um forte impacto. Existem rubricas em que 

se podem reduzir consumos reais, no caso da iluminação pública e dos combustíveis em que se está 

dependente sempre de outros fatores. Nas despesas com pessoal este ano ir-se-á conseguir reduzi-las 

para cerca de três milhões e quinhentos mil euros e esta redução existe por dois fatores fundamentais: 

primeiro porque ao abrigo da lei dos dirigentes, e da redução obrigatória do número de dirigentes que o 

município de Vagos terá de implementar a partir do dia 01 de janeiro de 2013, e em segundo com a não 

contabilização, este ano, das AEC e do valor pago aos professores que as lecionarem que foi retirado ao 

orçamento relativo a 2012, uma vez que, no ano anterior o município tinha essa competência e agora 

deixou de ter. Como já foi dito há aqui um fator que contribui para uma ligeira subida e que tem a ver 

com o aumento das comparticipações para a caixa geral de aposentações e para a segurança social. No 

caso da evolução da despesa de aquisição de bens e serviços o valor total é de cinco milhões 

setecentos e oitenta e quatro mil euros, mas terá de se ter em conta que a não concretização do PAEL 

também aqui teve uma consequência negativa que foi o facto de se ter algum montante substancial, 

cerca de 50% deste valor, de despesa que transita incorrida já dos anos anteriores. Portanto,  todo este 

valor não é possível de adquirir no ano que vem, primeiro porque não existem mais que cinco milhões e 

setecentos mil euros de possibilidade de cabimentação e segundo porque existe um fator fundamental, 

ou seja, independentemente do valor que se tem orçamentado para o decorrer de 2013 existe o 

cumprimento da lei dos compromissos. Independentemente de existir, e ao contrário do que era hábito 

nas autarquias e nas instituições públicas, espaço para a cabimentação orçamental neste momento, e 

com a lei dos compromissos, a gestão é feita numa base de tesouraria, ou seja, quando for para assumir 

o compromisso se no prazo de noventa dias existirem verbas para pagar o compromisso pode assumir-

se, se não se tiver, independentemente de estar orçamentado ou não, não se pode assumir o 

compromisso. Há poucos dias houve uma reunião/formação com a CCDR onde estiveram os presidentes 

de junta e alguns representantes das juntas de freguesia e ouviram exatamente esta explicação, 

portanto, a lógica muda aqui um bocadinho para o ano de 2013 e a partir do momento, e no caso do 

município de Vagos, que se tenha acesso ao PAEL, porque existe aquela regra que os municípios que 

recorrerem ao PAEL estão excluídos dessa obrigação até o recebimento da primeira tranche. De outra 

forma não seria possível ter fundos disponíveis positivos porque os fundos disponíveis faziam transitar a 

dívida que o município tem tornando-se em fundos negativos e assim não se poderia fazer qualquer 

espécie de despesa. Daqui para a frente, e depois de aplicado o PAEL, este fator passa a ser 

fundamental na gestão do município e independentemente dos valores estarem orçamentados ou não só 

se poderá faze a despesa caso se tenham fundos disponíveis noventa dias. Assim sendo, conseguiu-se 
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prever para 2013 um valor menor na despesa relativamente àquilo que foi previsto para 2012 e dando 

como exemplos: no caso das matérias-primas e subsidiárias baixou-se para quinhentos e cinquenta mil 

euros, cerca de cem mil euros menos relativamente ao orçamento de 2012; nos combustíveis e 

lubrificantes, apesar do aumento que tem acontecido ao longo do ano, conseguiu-se efetivar a redução 

prevista para 2012 e ainda mais alguma para 2013; na aquisição de bens de material de escritório é 

exatamente o mesmo raciocínio; no material de transporte de peças igual; o encargo de instalações 

aumenta pela mesma razão referida anteriormente, ou seja, incluí aqui sobretudo duas verbas que são 

as despesas tidas com EDP e a ADRA em consumos de água. No decorrer de 2012 não foi, ainda, 

possível chegar a um entendimento, em termos de acerto de contas, com a ADRA e daí do lado da 

receita estar previsto cerca de quinhentos mil euros de receita de água e de resíduos sólidos urbanos, 

onde está previsto um valor que contempla a transferência de receita de 2012 para 2013. Existe dinheiro 

a receber da ADRA e dinheiro a pagar à ADRA e como em termos de orçamento não havia hipótese de 

fazer esse acerto foi “guardado” para 2013 e daí aparecer aqui um ligeiro aumento nos encargos das 

instalações que também vê um aumento nas receitas nos acertos a fazer com a ADRA. Continuando, na 

rubrica limpeza e higiene o valor aumentou porque inclui dois fatores fundamentais, isto é, por um lado a 

SIMRIA, tendo-se neste momento contabilizado, o que transita, de dívida cerca de duzentos e vinte mil 

euros, e o processo judicial onde foi constituída uma provisão mas que já se sabe que em 2013 se irá 

chegar a um acordo com a SIMRIA embora esteja dependente do PAEL, porque há faturas que estão no 

PAEL. Na aquisição de serviços também a conservação de bens foi reduzida ligeiramente; na locação de 

material de transporte mantêm-se o valor relativamente aos anos 2011e 2012; nas comunicações ainda 

se conseguiu, tendo em conta os valores de execução deste ano, reduzir para um valor de quarenta e 

cinco mil euros; nos transportes escolares existe aqui uma despesa que transita de cerca de duzentos 

mil euros, e portanto os trezentos mil euros previstos fazer em despesa em 2013 serão aqui 

acrescentados; em relação aos seguros baixaram ligeiramente; os estudos, pareceres e projetos é uma 

das rubricas que tem vindo a baixar porque houve diversos projetos que passaram para o PPI e deixam 

de pesar na despesa corrente e passa a pesar na despesa de capital; na publicidade também há uma 

ligeira redução; vigilância e segurança também uma ligeira redução; assistência técnica também baixou, 

fruto de um grande esforço dos serviços pois tem-se procurado reduzir estes valores a mínimo 

indispensável; nos outros trabalhos especializados, onde se incluem aqui os protocolos assinados com o 

NEVA, tem-se vindo a fazer um esforço de redução porque, e convém referir, havia muitos serviços de 

fiscalização contratados e que neste momento estão a ser feitos por técnicos da câmara logo o valor é 

inferior; nas transferências correntes para as juntas de freguesia decidiu-se baixar ligeiramente tendo em 

conta a execução e as transferências feitas normalmente que são de capital e não correntes; na 

educação e ambiente aumentou-se ligeiramente o valor das transferências, nomeadamente as IPSS’s, e 

este ano há uma dívida que transita de cerca de cento e cinquenta mil euros; o apoio social reforçou-se 

com dez mil euros, embora muitas das vezes se preste outro tipo de apoio que não sai da rubrica 

transferências como por exemplo quando se apoia a construção de uma moradia ou no pagamento de 

renda; na cultura e recreio baixou-se ligeiramente para um valo de oitenta mil euros; no desporto baixou-

se, também, cerca de vinte mil euros; na ação humanitária houve um aumento ligeiro precisamente por 
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contemplar as ajudas à associação dos bombeiros voluntários de Vagos, porque apesar do protocolo 

que existe e se Vagos tem uma boa corporação de bombeiros ter-se-á de continuar a apostar nesta 

instituição e apoiá-la sempre que necessário; nas transferências de capital para as freguesias manteve-

se a verba de quinhentos mil euros que não deixa grande margem de manobra pela despesa que 

transita; nas instituições sem fins lucrativos o valor é de quinhentos e cinquenta mil euros. Entretanto, o 

senhor vereador fez referência aos quinhentos mil euros de transferências feitas para a associação 

nacional de municípios que basicamente são as transferências feitas para a CIRA no âmbito do POLIS e 

para o qual a maior parte das faturas estão incluídas no PAEL, e portanto serão liquidadas aquando da 

liquidação da segunda tranche. Depois, na rubrica operações financeiras tem-se vindo a conversar com 

a caixa geral de depósitos para se retomarem os pagamentos do processo Ria Vagos, e estes 

pagamentos estão previstos na rubrica outros encargos financeiros na parte sociedades financeiras, 

bancos e outras instituições no valor de cento e oitenta e cinco mil euros. O valor de cima, de duzentos e 

trinta mil euros, diz respeito à parte de juros e a parte de baixo à parte de capital. Relativamente ao PPI o 

valor global é de dez milhões seiscentos e quarenta e cinco mil euros e se tiverem em conta por um lado 

a despesa que transita para 2013 e por outro lado as obras que estão em execução financeira, 

nomeadamente o centro escolar de Fonte de Angeão, o centro escolar da Boa Hora, a biblioteca 

municipal, o estádio municipal 2ª fase e se acrescentar as obras do GAC – grupo de ação costeira -, que 

são as obras da Vagueira e do Areão, nomeadamente o apoio à arte xávega, o posto de vendagem da 

praia da Vagueira e os passadiços do areão 3ª fase. Este valor refere-se os valores que estão previstos 

em termos de execução financeira para o ano de 2013 e significam cerca de 67% do valor global do PPI. 

Tudo o resto são obras novas que estão incluídas e que não são muitas até porque nestes 67% não 

estão incluídas algumas dívidas que transitam para 2013, mas procurou-se na relação que existe com as 

juntas de freguesia chegar a entendimentos básicos. A elaboração do orçamento não foi modo nenhum 

pensada nas eleições que aí vêm até porque todos sabem no decorrer do ano de 2012 pouquíssimo 

investimento se fez nessa área e depois obviamente virão as consequências, com é o caso da 

reclamação da EPADRV e outras que estão previstas, como por exemplo a requalificação da rua de 

Cantanhede e os arranjos exteriores do estádio municipal. Mas tudo isto só é possível se houver fundos 

disponíveis, porque sem isso o orçamento que está aqui para aprovação é um documento que tem o 

valor que tem e daqui para a frente, e tendo em conta as condicionantes que a lei dos compromissos tem 

nas autarquias, é muito mais importante a questão dos fundos disponíveis do que propriamente a 

questão orçamental. Por fim, o senhor vereador referiu que nos orçamentos todos em que participou na 

elaboração, nestes últimos anos em que está no executivo municipal, este é claramente aquele que 

oferece uma maior margem de confiança relativamente à sua execução. Este orçamento terá execuções 

muito superiores ao executado no ano de 2008 que foi um dos orçamentos com maior execução na 

câmara municipal, senão mesmo o maior, no valor dos 70%. ----------------------------------------------------------- 

------ Concluída a apresentação pediu e usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire e referiu que 

este é um orçamento muito limitado e é mesmo o chamado “paleio soviético” no preâmbulo inicial e é 

feita uma série de queixumes relativamente à situação económica, quer do país quer do concelho, no 

qual o executivo municipal também tem alguma responsabilidade. O orçamento fala essencialmente de 
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obras que irão ser finalizadas, mais no âmbito da área da educação, precisamente em 2013, ano de 

eleições mas se calhar é uma feliz coincidência, ou não, mas para o senhor deputado tem um aspeto 

muito importante em falta que são os apoios sociais. Enquanto no orçamento é dito que o foco é a 

educação e esquece a parte social que, de acordo com o senhor deputado, é a mais importante 

atendendo à crise que se está a atravessar, e há que aí vem, com o número de desempregados no 

concelho cada vez a aumentar mais. Cada vez será mais necessário a intervenção social direta tanto 

das IPSS’s como da própria autarquia e portanto este orçamento acabou por ser uma desilusão nesse 

aspeto, ou seja, por nada ser dito relativamente á área social. A parte social é aquela que interessa e 

mexe diretamente com as pessoas que mais precisam. Já aqui se falou no banco de voluntários mas só 

isso não chegam, serão necessárias mais iniciativas no campo junto das pessoas. Um outro aspeto que 

se tem de ter em atenção neste orçamento terá de ser mesmo o da reparação das vias, porque, tal como 

foi referido pelo deputado Juan Carlos, as estradas do concelho estão a precisar de uma intervenção 

urgente atendendo ao seu estado de degradação. Relativamente à execução orçamental o senhor 

deputado considera-a bastante baixa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e começou por 

colocar uma questão no que respeita à previsão em relação à situação que existe com a caixa geral de 

depósitos, referente ao negócio da Ria Vagos. Ao senhor Jorge Luís parece-lhe pouca a importância 

prevista no orçamento, porque neste momento devem estar em dívida sete ou oito semestres, ou mais, e 

ainda não uma decisão da caixa geral de depósitos quanto à forma de resolução deste processo para 

que se possa fazer uma previsão mais acertada. Este é um daqueles assuntos que não se sabe o que é 

que vai acontecer ao município por causa dele. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins e referiu que apesar de ter tido 

a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas com o senhor vereador Silvério, em relação ao 

orçamento, tem um ponto negativo a apontar, apesar de ser um dos orçamentos, na sua opinião, dos 

mais equilibrados, que é a parte empresarial. Ao contrário do que o senhor deputado Sérgio referiu 

parece-lhe que a questão social e o desemprego em Vagos não é um problema como é a nível nacional, 

mas continua a achar que para haver empregos tem de haver apoios às empresas, e pode ser feito de 

muitas maneiras. Mais propriamente referiu-se à ZIV – zona industrial de Vagos – que neste orçamento é 

pouco evidenciada e não indica nenhuma intervenção significativa nesta área. ----------------------------------- 

------ De seguida pediu e usou da palavra a senhora deputada Leane da Silva Leite e referiu que o 

trabalho que tem sido feito pela câmara municipal no âmbito da ação tem sido excelente e o que está 

proposto para 2013 é muito bom. Quem trabalha no terreno e faz trabalho de voluntariado sabe disso e 

aproveitou para informar o senhor deputado Sérgio Freire, e em seguimento da intervenção que fez 

relativamente à ação social, de que na freguesia de Soza os voluntários, para prestar apoio aos que 

mais precisam são sempre bem-vindos, principalmente a Cáritas Diocesana. ------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor vereador Silvério Regalado para responder às questões colocadas. 

Assim sendo, quanto ao “paleio soviético, referiu que tem pouco a acrescentar. No que diz respeito às 

outras notas se calhar o senhor deputado Sérgio não leu o documento todo porque termina precisamente 

com as pessoas e passou a ler um excerto: “ Assim sendo, assumimos mais uma vez o compromisso 
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claro com os vaguenses no desempenho das obrigações do município sobretudo numa altura em que é 

fundamental que a câmara municipal esteja ao lado das IPSS’s num apoio incessável àqueles que mais 

precisam. Nestes momentos de terrível angústia o que se exige a quem lidera serviços públicos, 

nomeadamente autarquias, é serenidade, rigor, e sobretudo capacidade de resistir aos fatalismos 

anunciados. Cabe-nos olhar por aqueles que mais precisam e sobretudo criar ferramentas que protejam 

os vaguenses da grave crise que assola o país tornando os nossos conterrâneos menos vulneráveis à 

crise. Por um concelho mais forte com as pessoas e para as pessoas”. Agora, como é evidente, não se 

pode deixar de dar nota e até esses queixumes são, a maioria deles, contra o governo de coligação que 

o PSD lidera, portanto o executivo municipal está perfeitamente à vontade até porque não se pode 

chamar-lhe queixumes mas sim chamadas de atenção. O PAEL parece evidente a toda a gente que já 

deveria estar disponível para as autarquias, pelo menos era esse o objetivo, não foi possível porque o 

tribunal de contas interveio no meio do processo, mas também não se sabe se era esse o interesse do 

governo. Agora, a verdade é que tem existido por parte da câmara municipal esta abertura nas reuniões 

da assembleia municipal de ser o mais transparentes possível e também na nota introdutória do 

orçamento. Relativamente às vias já se esclareceu o que havia o para esclarecer e obviamente se não 

se fizeram as intervenções em 2012 foi porque não existia capacidade financeira para o fazer e em 2013, 

terminadas uma série de empreitadas e tendo hipótese de receber o PAEL, ter-se-á mais alguma em 

termos de tesouraria com já foi referido. Em relação à questão do senhor deputado Jorge Luís Oliveira 

informou de que existiram já conversações com a caixa geral de depósitos e o montante que está 

previsto chegará no caso de esta instituição bancária aceitar algumas exigências que têm vindo a ser 

feitas e que nos envie uma proposta, que é isso que se aguarda para mais breve possível, que vá de 

encontro aos interesses do município de Vagos e obviamente também não pode ferir os interesses da 

caixa geral de depósitos. Relativamente à questão do emprego o senhor vereador concorda em absoluto 

com o que o deputado Juan Carlos referiu e acrescentou, fazendo aqui o paralelo com a questão social, 

que o município de Vagos, nos últimos três anos, tem criado no parque empresarial de Soza muitos 

postos de trabalho. A questão social também passa um bocadinho por aí, ou seja, a aposta no emprego 

é fundamental para prevenir e precaver todas as questões sociais. Há aqui muito trabalho social que não 

implica despesa e sim acompanhamento, implica os técnicos irem ao terreno, e têm-no feito muito bem, 

implica a CPCJ intervir nos casos de necessidade, implica uma série de intervenções que não 

necessitam claramente o envio de dinheiro, ou seja, gastar-se dinheiro diretamente com essas questões. 

Todo este trabalho tem vindo a ser feito e muito bem na pessoa da senhora vice-presidente. 

Relativamente à zona industrial de Vagos nas rubricas de despesa corrente estão previstas matérias- 

primas e subsidiárias, valores para conservação de bens e obviamente a zona industrial é um bem 

consolidado e apesar de não existir nenhum projeto definido com uma intervenção maior para lá irá 

procurar-se fazer as intervenções necessárias na zona industrial de Vagos. Não basta olhar para o 

parque empresarial de Soza e é necessário olhar-se, também, pela zona industrial de Vagos e chegar-se 

a um entendimento executando algumas obras que são importantes. Num das últimas reuniões de 

câmara foi, precisamente, uma dessas questões e que tem a ver com uma obra de águas pluviais que 
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não foi feita ainda a receção definitiva e em princípio ir-se-á acionar as cauções para poder fazer 

algumas reparações numa área tão importante como esta, porque provoca alguns abatimentos nas vias.- 

------ Entretanto, voltou a usar da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que em relação 

à questão social e ao apoio às empresas se é verdade que se criaram muitos empregos no parque 

empresarial de Soza com as grandes empresas que ali se instalaram, por enquanto bastantes menos do 

que aqueles que era suposto conseguir logo nos primeiros tempos mas com a conjuntura que se tem 

neste momento também não se pode fazer melhor, por outro lado, está a acontecer uma desertificação 

na zona industrial de Vagos, a primeira zona industrial do concelho. Quem por lá passar vê a quantidade 

de armazéns fechados e uma quantidade de indústrias paradas e isto também traz desemprego. 

Felizmente, são pequenas empresas e portanto a importância do desemprego é sempre menos 

significativa do ponto de vista percentual. Contudo, que há necessidade de apoio às empresas há e essa 

vontade existe, como se verá mais à frente num dos pontos da ordem de trabalhos para apoio a uma 

empresa que trabalha bastante para a exportação. No entanto, há que olhar para todas as organizações 

que trabalham em várias áreas porque no concelho de Vagos também há problemas sociais graves, 

problemas de pobreza graves e também há novos pobres que são menos conhecidos e, portanto, há 

aqui necessidade de uma articulação muito grande que tem sido feita, nomeadamente ao nível da rede 

social, da câmara e das instituições de solidariedade social. É preciso não perder esse norte e não 

perder o apoio dessas organizações. E isto porquê? Primeiro, porque são um grande empregador do 

concelho e subsistem com os rendimentos que as próprias fabricam e com os apoios suficientes para 

poder funcionar, desde que não percam clientes e haja apoios a esse nível para que os não percam, e 

segundo neste momento se não está esgotado está à beira disso a cantina social e isto que dizer que há 

pelo menos sessenta e cinco refeições que são distribuídas pela cantina social de Vagos que funciona 

com sede em Santa Catarina mas também é articulada com as diferentes IPSS’s do concelho. Com tudo 

isto o que o senhor deputado quer dizer é que os problemas estão cá e o ano que aí vem, infelizmente, 

não vai trazer muitas melhorias. Quanto à apreciação do orçamento propriamente dito não será mais do 

mesmo, porque realmente há um esforço cada vez maior para melhorar a sua qualidade. O orçamento 

do ano passado era igual a este em termos de valor, vinte e quatro milhões de euros, e a execução do 

orçamento são 58%. A câmara este ano tem o objetivo de cumprir 70% para 2013, já não é mau, o que o 

senhor deputado acha é que é falta de ambição porque não se elabora um orçamento o objetivo terá de 

ser sempre os 100%, ou ficar lá perto. Contudo, se houver uma execução a 70% é bom, é muito melhor 

do que o ano de 2012 e ainda muito melhor que o ano de 2010 e honestamente não parece que haja 

aqui nenhuma intenção eleitoralista, porque reparar as vias em Vagos é uma necessidade urgente. 

Entretanto, existem muitas reservas e muitas dúvidas que se cobrem mais seiscentos mil euros no IMI, 

porque se vai manter a regra de não aumentar mais dos setenta e cinco euros, e existem algumas outras 

receitas de capital que não parecem bem explicadas. A apreciação que o grupo municipal do Movimento 

Vagos Primeiro tem a fazer é que cumprem-se melhor as exigências da inspeção geral de finanças, e em 

qualquer circunstâncias não é difícil de prever que o orçamento não possa ir muito além do que aqui está 

porque parece que está subestimada a receita. É evidente que estão, e foi explicado, contadas todas as 

possibilidades de receita, portanto isto está pelo limite máximo de receita possível, quando muito 
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provavelmente não se concretiza toda a receita, assim como provavelmente não se concretizará toda a 

despesa, a não ser que haja aqui a comparticipação do Estado, porque em relação ao PAEL , depois de 

toda a publicidade, este ainda não passou do papel. Esta situação implica que a economia local continue 

prejudicada, que o desenvolvimento social seja prejudicado, implica que não haja empregos e tantos 

outros problemas mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Entretanto, retomou a palavra o senhor deputado Juan Carlos Martins para reafirmar aquilo que 

disse da apreciação do orçamento, que era equilibrado, e que registou com agrado as palavras do 

deputado Jorge Luís dizendo que não lhe parece ser um orçamento eleitoralista. -------------------------------- 

------ De seguida voltou a pedir e usar da palavra o senhor deputado Sérgio Freire para responder à 

questão colocada pela deputada Leane dizendo que terá todo o gosto em prestar voluntariado, até 

porque já o fez durante muito tempo. Relativamente à intervenção do deputado Juan Carlos referiu que 

continua a discordar e confirmando os valores de há um ano para cá, que era de cerca de uns oitocentos 

e poucos desempregados registados e este ano à data de novembro existem quase mil, portanto houve 

um aumento de desemprego em Vagos substancial. Quanto ao apoio social continua a discordar, com o 

que aqui foi dito, porque se de facto não fosse um problema não estava previsto a realização de 

iniciativas, aqui referidas pela senhora vereadora, e que mesmo assim são poucas. O apoio social 

continua ser cada vez mais importante e neste orçamento não se vê um reforço nesta área. Em relação 

ao “paleio soviético” ficou muito bem explicado pelo vereador Silvério no parágrafo que leu, porque “ o 

paleio soviético é quando se fala muito e exprimido aquilo não diz nada e passo a explicar: saber que 

estamos do lado das pessoas e que estamos preocupados com elas, mau era se assim não fosse. 

Temos que enumerar concretamente neste casos os aspetos socias e o que é que vamos fazer que tipo 

de obras e de apoios”. É por tudo isto que o senhor deputado referiu que no orçamento não está 

inumerado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor vereador Silvério retomou a palavra para esclarecer a questão das vendas e 

do IMI. Relativamente ao IMI, é muito simples, o valor colocado na receita de IMI, dois milhões trezentos 

e trinta mil euros, é precisamente o que está no plano de ajustamento e tem em conta os critérios da 

cláusula de salvaguarda dos setenta e cinco euros. À partida será concretizável este valor porque o 

cálculo foi feito para um determinado número de prédios avaliados que, em princípio, será excedido. 

Relativamente às vendas o diferencial de quinhentos mil euros tem que ver, por um lado, com a venda 

das ETAR’s, o negócio com a SIMRIA, que existem em Salgueiro, Ouca e Santa Catarina e, por outro 

lado, com a venda dos apartamentos do bairro da Corredoura. Concluindo, referiu que a introdução do 

orçamento é uma parte de texto em que é expresso o apoio que a autarquia presta na área social e que 

não deixa dúvidas a ninguém. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções o senhor presidente da mesa submeteu o ponto dois a votação 

tendo o mesmo sendo aprovado por maioria, com 24 (vinte e quatro) votos a favor e 6 (seis) abstenções 

dos senhores deputados Sérgio Freire, Jorge Luís Oliveira, Catarina Oliveira, Rogério Simões, Susa 

Gravato e Carlos Guilhermo Pereira. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto três da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 18 de dezembro de 2012, à 

discussão da assembleia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO TRÊS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2013 – APROVAÇÃO; -- 

------ Apresentou o ponto o senhor vereador Marco Domingues e referiu que este assunto, por força da 

lei, faz parte do orçamento, e portanto não há nada a acrescentar. --------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa referiu que o mapa de pessoal, apesar de fazer parte do orçamento, 

foi incluído na ordem de trabalhos e como tal terá de ser votado. ----------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor deputado Jorge Luís interveio dizendo que de facto a lei obriga a que o mapa 

de pessoal seja incluído no orçamento mas como teve que haver uma alteração a esse mapa, por força 

da lei, e o facto de ter optado pela abstenção no orçamento não o impede de votar favoravelmente à 

alteração do quadro de pessoal e, portanto, concorda em absoluto que seja feita uma votação em 

separado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Seguidamente, o senhor presidente da mesa submeteu o ponto três a votação tendo o mesmo sido 

aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto quatro da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 20 de novembro de 2012, à 

discussão da assembleia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO QUATRO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA ALTERAÇÃO Á ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS; ----------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor vereador Marco Domingues e informou de que tal como foi 

apresentado no documento entregue aos senhores deputados estão aqui colocados os pressupostos 

que trazem este ponto a aprovação. È decorrente da lei, não havendo nada a acrescentar, são 

alterações de estrutura feitas de acordo com as normas legislativas que vão entrar em vigor a partir de 

janeiro de 2013, a propósito da lei dos dirigentes. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente, o senhor presidente da mesa submeteu o ponto quatro a votação tendo o mesmo 

sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto cinco da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 04 de dezembro de 2012, à 

discussão da assembleia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO CINCO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL – ASSISTENTE OPERACIONAL; ---------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor vereador Marco Domingues e informou de que este assunto decorre 

da necessidade da câmara municipal em contratar quatro assistentes operacionais para exercerem 

funções na área da educação. Tem em conta já as necessidades que vão ser supridas com a entrada 

em funcionamento dos centros escolares, mas é todavia uma necessidade premente porque nesta área 

não há, de momento, recursos disponíveis, apesar do esforço feito pela autarquia em otimizar os 

recursos humanos internos existentes. Neste momento tal não vai continuar a ser possível até por força 
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do número de pessoas que estão a fazer pedidos de reforma e que são desta área operacional. Esta 

proposta conjunta já foi objeto de deliberação em reunião de câmara e diz a lei que terá de ser 

submetida a apreciação e votação da assembleia municipal. ----------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor deputado Jorge Luís oliveira perguntou qual a justificação para a obrigação 

legal da assembleia municipal se pronunciar sobre a abertura de um concurso para admissão de 

pessoal. Tem a ver com o facto de haver uma alteração ao quadro ou há outra razão? ------------------------ 

------ O senhor vereador Marco Domingues informou de que decorre da lei do orçamento de estado. ------ 

------ Retomou a palavra o senhor Jorge Luís e referiu que já houve outros procedimentos concursais na 

câmara municipal e não foram objeto de deliberação por parte da assembleia daí o senhor deputado 

questionar. Ele quer saber qual é diferença deste procedimento concursal em relação a tantos outros.---- 

------ O senhor vereador Marco informou de que nem todos os procedimentos concursais são obrigatórios 

virem à assembleia municipal, depende do termo de abertura. Normalmente os concursos que são 

abertos para possuidores de relação jurídica de emprego público ou por tempo indeterminado não tem 

necessidade de vir à assembleia municipal, sendo necessário apenas aprová-los em reunião de câmara. 

Neste caso específico como é aberto a todos os que tiverem qualificações para concorrer, 

independentemente do vínculo ou não à administração pública. As diferenças estão no tipo de concurso 

que é aberto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor deputado Jorge Luís informou de que se vai abster na votação porque não está por dentro 

desta questão e parece-lhe que já houve procedimentos concursais abertos sem ser a pessoas com 

vínculo à função pública sem passar pela assembleia municipal. ------------------------------------------------------ 

------ Entretanto, o senhor vereador informou de que neste momento é assim que a lei dita e é assim que 

está aqui. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Seguidamente, o senhor presidente da mesa submeteu o ponto cinco a votação tendo o mesmo 

sido aprovado por maioria, com duas abstenções dos senhores deputados Jorge Luís Oliveira e Catarina 

Oliveira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto seis da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 06 de novembro de 2012, à 

discussão da assembleia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO SEIS: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA UM PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO A 21 DE FEVEREIRO DE 2012 

– APROVAÇÃO; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor vereador Silvério Regalado e referiu que foi aprovada aqui a proposta 

de liquidação de pagamentos à data de 31 de dezembro e este é para acrescentar os pagamentos em 

atraso até 21 de fevereiro de 2012, uma vez que é o que decorre da lei. -------------------------------------------- 

------ Seguidamente, o senhor presidente da mesa submeteu o ponto seis a votação tendo o mesmo sido 

aprovado por maioria, com uma abstenção, do senhor deputado Sérgio Freire.----------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto sete da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 18 de dezembro de 2012, à 

discussão da assembleia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ PONTO SETE: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA RECONHECIMENTO PÚBLICO MUNICIPAL – GRESTEL – APROVAÇÃO; ---------------------------- 

------ Apresentou o ponto o senhor presidente da câmara e informou de que é uma competência da 

assembleia municipal reconhecer para este projeto o interesse público municipal, ou não, e em função 

do mesmo atribuir benefícios fiscais que se traduzem na isenção de pagamento de DERRAMA e IMI. 

Esta proposta da GRESTEL foi analisada pela câmara municipal e cumpre todos os requisitos para que 

a assembleia municipal possa deliberar sobre o reconhecimento e se assim o entender aprová-lo. O 

senhor presidente destacou uma nota suplementar, isto é, esta empresa vem implementando, desde há 

dez anos, processos de produção e que se traduzem em inovação e em responsabilidade ambiental e foi 

recentemente reconhecida por dois despachos de secretários de estado relativamente àquilo que será a 

nova fábrica da Vista Alegre. Portanto, se um secretário de estado reconhece o interesse estratégico 

para a economia nacional do projeto e outro reconhece o interesse público para a desafetação para 

implementação desse projeto e se Vagos tem uma empresa que nos últimos três anos ampliou aquilo 

que foi o seu projeto inicial e que introduziu no seu processo de produção todas as mais-valias que são 

reconhecidos por elementos do governo por maioria de razão terá este município o dever de reconhecer 

também o interesse público municipal para este projeto. Quando se refere a este projeto não está a falar 

da GRESTEL de há dez anos atrás e sim da GRESTEL de há meses atrás, ou seja, este pedido é 

dirigido ao investimento que se iniciou em 2010 e que se concluiu em 2012 e que se traduz em mais 

sessenta postos de trabalho, em cerca de cinco milhões de euros de investimento e que refina tudo 

aquilo que era a responsabilidade ambiental e a inovação no processo de organização e fabrico da 

própria empresa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, pediu e usou da palavra o senhor deputado Sérgio Freire e realçou que a proposta da 

GRESTEL está, de uma forma geral, muito bem elaborada e é claro o papel que tem no concelho. Tem 

uma faturação elevada, dez milhões de euros, emprega centenas de pessoas e o que falta mesmo, na 

proposta, é indicar o lucro que a empresa tem atualmente porque a atribuição de isenção de taxas como 

o IMI e a DERRAMA na situação atual do país, e do concelho em particular, vai contra o próprio 

orçamento do município. Há sempre dificuldade em encontrar fontes financeiras e depois corre-se o risco 

de nas oportunidades onde se pode ir buscar algum dinheiro não o fazer adequadamente. Portanto, se 

esta empresa tem bastante lucro, na opinião pessoal do senhor deputado, não faria muito sentido a 

atribuição de isenção do IMI e da DERRAMA porque seria em tudo contra o que se anda a apregoar. 

Dado que também é habitual aprovar este tipo de pedidos quando chegam à assembleia, e atendendo 

ao que referiu anteriormente, o voto do senhor deputado será a abstenção. --------------------------------------- 

------ De seguida interveio o senhor deputado Juan Carlos Martins e referiu que o grupo municipal do 

PSD irá votar favoravelmente e fez dois comentários àquilo que disse o senhor deputado Sérgio Freire: o 

resultado líquido das empresas é público e portanto o valor do lucro qualquer pessoa pode sabê-lo; 

quando se fala no apoio às empresas como esta que cria postos de trabalho merece ser reconhecida, 

como já foi por várias entidades. Em seguimento disto e quis deixar uma proposta ou um desafio à 

criação de um regulamento, porque nem todas as empresas são iguais, para haver um procedimento 

adequado aos diferentes tipos de empresa. Portanto, o senhor deputado é de opinião que se criem umas 
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linhas de orientação para a atribuição deste reconhecimento público municipal adaptado à realidade de 

cada empesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Entretanto, pediu e usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que concorda 

com a intervenção do senhor Juan Carlos Martins embora não lhe parece que seja através de um 

regulamento que estas coisas devem ser feitas. Concordam quando ele diz que devem ser criadas linhas 

orientadoras claras e que sejam do conhecimento da assembleia municipal para quando os senhores 

deputados forem chamados a apreciar questões desta natureza o façam com base em parâmetros pré-

estabelecidos. Todos sabem que já se atribuíram aqui utilidades públicas em situações que suscitaram 

algumas dúvidas e por isso seria bom um conjunto de linhas orientadoras que fossem do conhecimento 

de todos e soubessem na altura de tomar a decisão e de votar se estão ou não a ser cumpridos os 

requisitos consciencializados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, voltou a usar da palavra o senhor presidente da câmara municipal e informou de que 

antes de mais cumpre diferenciar entre o reconhecimento do interesse público municipal para efeitos de 

desafetação de uma área do reconhecimento de interesse público para efeitos de atribuição de 

benefícios fiscais. Desde que se recorda, enquanto presidente de câmara, foi reconhecido o interesse 

público municipal para quatro projetos: Riables, a Plafesa, Mais Vagos e espera-se agora a GRESTEL. É 

de lamentar é que não tenham existido mais pedidos de reconhecimento porque isso é sempre um bom 

sinal, sinal de crescimento do concelho e do emprego, sinal de investimento, sinal de riqueza, e portanto 

este e cada projeto em si deve ser ponderado naquilo que proporciona ao concelho independentemente 

do volume de investimento e do número de postos de trabalho que cria. Cada projeto em si terá um 

mérito específico que pode ou não ser reconhecido pela assembleia municipal e em função desse 

reconhecimento ser atribuído uma isenção ou um benefício fiscal por um prazo específico para esse 

projeto. O senhor presidente fica muito satisfeito por sentirem haver necessidade de criar um conjunto de 

linhas orientadoras ou grelhas de apreciação deste tipo de projetos para que a deliberação da 

assembleia municipal seja o mais objetiva e justa possível. É óbvio que todos sentem que isto está a 

acontecer e que pode acontecer ainda mais e isso é muito bom e espera-se que continuem a aparecer 

muitos projetos desta índole e que esta empresa com este projeto de ampliação da empresa antiga 

consiga muito lucro. O lucro que cada empresa consegue não é motivo de preocupação o que é motivo 

de preocupação é o que cada empresa investe no concelho e os postos de trabalho que cria, e com a 

mais-valia que é para o nome do concelho o seu investimento. Portanto, se amanhã se tiverem 

microempresas de uma área tecnológica que seja motivo de reconhecimento não será pelo pequeno 

investimento que deixará de ser reconhecido, até porque o investimento é proporcional. Os benefícios 

fiscais que vão ser atribuídos serão para o período em que a amortização do investimento merece este 

benefício e este apoio da câmara municipal e da assembleia municipal. Esta medida ativa de promover 

investimento e de proteger esse investimento. A preocupação não é modo nenhum o número de projetos 

que possam vir a aparecer para efeitos de reconhecimento, esses são muito bem vindos, e a assembleia 

municipal não pode pronunciar-se, para este efeito, em projetos que já estejam solidificados porque isso 

não faz sentido nenhum porque isto são reconhecimentos para projetos atuais de investimento. Se 

sempre assim for este será o primeiro requisito de uma deliberação da assembleia municipal e é bom 
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sinal, ou seja, é sinal que nos dias de hoje estão a investir no concelho de Vagos e por isso 

independentemente do prazo ser cinco mais cinco é preciso ter em atenção que a assembleia municipal 

será necessariamente convocada a renovar os benefícios fiscais após o primeiro período de cinco anos, 

quer para GRESTEL, se for atribuído, quer para as outras três empresas referidas. Portanto, não é por 

indicar o período de cinco anos mais cinco que fica automaticamente implícito a isenção para o período 

de dez anos. É reconhecido o interesse e é-lhe atribuído um benefício que terá necessariamente de ser 

renovado ao fim de cinco anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Retomou a palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira para clarificar uma questão e para 

informar de que vota favoravelmente este reconhecimento de utilidade pública municipal a esta empresa. 

Quanto aos parâmetros, é óbvio, que são diferentes para a concessão de benesses fiscais ou para 

desafetação de terrenos. Contudo, tanto numa situação como noutra devem ser estabelecidas normas 

que elucidem convenientemente que vai votar esses projetos. --------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente, o senhor presidente da mesa submeteu o ponto sete a votação tendo o mesmo sido 

aprovado por maioria, com uma abstenção, do senhor deputado Sérgio Freire.----------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor João Carlos Loureiro, presidente da junta de freguesia de Soza, apresentou 

declaração de voto: “votei favoravelmente porque reconheço o interesse público e municipal desta 

empresa, bem como de uma outra empresa, como por exemplo a Costa Verde que se quiser ampliar a 

fábrica que tenha e que venha a criar mais postos de trabalho, acho que é uma boa solução e aquilo que 

o senhor presidente da câmara disse, e muito bem, felizmente o concelho começa a ter de falar nestas 

coisas. Isto é muito bom e também como o Jorge Luís disse até já foi reconhecido pela Gala Vaga D’ 

ouro, depois de ter sido tantos anos nomeada, e portanto é de todo o interesse. Gostaria apenas que a 

câmara municipal ou a assembleia municipal alertasse estas empresas que caso tenham disponibilidade 

financeira ao fim de cada ano para apoiar as associações e instituições do concelho de Vagos, 

nomeadamente patrocínios aos grupos desportivos, às IPSS’s. Portanto, dar nota dessa preocupação da 

assembleia municipal e dos autarcas de Vagos sempre que estas empresas tenham possibilidades 

financeiras que façam os seus investimentos no concelho de Vagos: nos jornais, na rádio, nos clubes 

desportivos, nas IPSS’s, etc.”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quando eram cerca das 21h 12m pediu autorização para se ausentar da sessão o senhor César 

Ribeiro, presidente da junta de freguesia de Calvão, não fazendo parte das votações seguintes. ------------ 

------ De seguida, o senhor presidente da assembleia submeteu o ponto oito da ordem de trabalhos, 

aprovado em reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 02 de outubro de 2012, à discussão 

da assembleia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ PONTO OITO: APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, 

SOCIOEDUCATIVAS, ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E HUMANITÁRIAS. --------------------------------------- 

------ Relativamente a este ponto, e atendendo ao adiantar da hora, o senhor presidente da mesa propôs 

a sua discussão para uma próxima sessão. A proposta foi aceite por todos os deputados presentes. ----- 

------ Entretanto, e quando eram cerca das 21h 25m, ausentou-se da sala o senhor deputado Sérgio 

Freire. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Encerrado o período da ordem de trabalhos, o senhor presidente da assembleia municipal abriu a 

reunião à intervenção do público. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Do público pediram e usaram da palavra os munícipes Fernando Capela e David António Nunes. --- 

------ O munícipe Fernando Capela referiu que tinha duas informações: uma de que os lotes da Boa Hora 

seriam objeto de escritura até ao dia 21 de dezembro de 2012 e outra leu na comunicação que a venda 

dos mesmos lotes poderia ser feita até ao dia 31 de dezembro de 2012. Uma vez que se falou aqui no 

assunto e o negócio foi gorado quis deixar duas notas aqui nesta sessão e a esta assembleia: “é bom 

que as pessoas tomem consciência dos atos muitas vezes praticados. No mandato de 2005-2009 

promoveram-se dois concursos públicos da venda desses lotes. Foi o Dr. Carlos Neves, vereador 

responsável na altura, que promoveu a venda desses lotes num concurso público internacional. Os dois 

concursos ficaram desertos e logo de seguida tive conhecimentos de contactos dos atuais interessados 

na compra desses lotes. É certo que não queriam os lotes como foi a concurso público, que os podiam 

ter comprado e até depois fazer a alteração, e não se via nenhum mal nisso mas entenderam o contrário. 

Fizeram vários contactos, na altura com o presidente que tive conhecimento, e chegamos a esta 

questão. Logo no início deste mandato que está em execução, e ao contrário do que o porta-voz do PSD 

disse que não sabia de nada e isso não era nada com ele e que já vinha de antigamente. Não tinha sido 

tomada nenhuma decisão da venda destes lotes no mandato anterior, que fique bem claro. Foi uma das 

primeiras decisões que esta assembleia municipal eleita tomou, já neste mandato. Portanto, chamo aqui 

à atenção à câmara municipal e aos deputados municipais que tivemos uma grande sorte, por acaso a 

nossa santa anda connosco, tivemos sorte porque nós estamos fartos de casos e este não tenho 

dúvidas de que seria mais um caso. Portanto penso que quando voltarem a analisar o assunto o façam 

com cuidado, porque os senhores tiveram tudo, porque tanto a assembleia municipal como a câmara 

municipal deram-lhe tudo para eles comprarem os lotes como entenderam, desde a alteração ao plano 

de pormenor até fazerem por vários adiamentos a compra destes lotes e se não o fizeram é porque não 

estavam interessados”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente usou da palavra o munícipe David António Nunes, da freguesia de Ouca, e veio 

perguntar ao senhor presidente da câmara porque é que as valetas ainda não estão arranjadas. O 

senhor David recebeu uma mensagem a dizer que ficasse sossegado que as valetas, quando a obra 

acabar, serão refeitas. As obras já terminaram há dois anos e continua-se à espera que as valetas sejam 

reparadas. O senhor pretende saber para quando a reparação das valetas. --------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da assembleia pediu os dados ao munícipe para que a informação 

que pretende seja enviada posteriormente, uma vez, o regimento da assembleia municipal não permite 

que o executivo camarário responda diretamente às intervenções do público. ------------------------------------- 

-----Não havendo mais público para intervir, o senhor presidente da assembleia deu a palavra ao 

segundo secretário para a leitura da minuta da ata. ----------------------------------------------------------------------- 

------De imediato o segundo secretário, senhora Maria da Graça Matias Gadelho, procedeu à leitura da 

minuta da ata da presente sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor presidente da assembleia municipal submeteu a minuta da ata a votação tendo sido 

aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da assembleia deu por encerrados os trabalhos 

desta sessão, pelas dezanove horas e cinquenta e dois minutos, da qual se lavrou a presente ata que, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada pelos membros da mesa. ------------------------------- 

------O presidente, ____________________________________________________________________ 

------O primeiro secretário, _____________________________________________________________ 

------O segundo secretário, ____________________________________________________________ 


